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Woordje van de GRL
Beste ouders, beste leden
Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur.
Het belooft weer een jaar te worden vol
nieuwe & bekende gezichten, leuke activiteiten en verrassende momenten.

Eerst en vooral willen we terugblikken op een legendarisch kamp te
Averbode, helaas gaat dit niet met iedereen samen. Maar je kan wel
de kampfotoshow verkrijgen voor €5 als je een mail stuurt naar
grl.scoutingengsbergen@gmail.com.

Ook dit jaar zal het nieuwe jaar afgetrapt worden op onze startdag
op 20 september! De kapoenen, welpen en kabouters hebben van
10 uur tot half 1 scoutsactiviteit, de jonggivers, givers en jins van 2
uur tot half 5.
Inschrijven
kan
dit
jaar
ook
via
de
website:
www.scoutingengsbergen.be. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het tabblad ‘lid worden’. Oude bekenden kunnen zich inschrijven via het tabblad ‘inschrijven 2020-2021’.
Dit jaar is er ook een nieuwe groepsleidingsploeg. Maarten Guerry
en Florian Garmyn zullen de taak van groepsleiding op zich nemen.
Zij zullen worden bijgestaan door Emelie Aerts. Aarzel niet om ons
met vragen of problemen te contacteren.
Stevige linker
Maarten, Emelie & Florian
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Kapoenen
Dag allerliefste kapoentjes!!!
Spannenddddd… Dit is jullie allereerste boekje.
Hier zijn de eerste spelletjes die jullie de eerste
twee maanden zullen spelen als ECHTE scout.
Hopelijk hebben jullie er zin in, wij alvast wel! We
kijken ernaar uit jullie te ontmoeten
Zondag 20 september (10u00 tot 12u30): Startdag
Vandaag is DE dag!!! Voor het eerst verwelkomen wij jullie graag op
jullie allereerste scoutsdag! We zullen vandaag met z’n allen wat
spelletjes spelen om elkaar beter te leren kennen. Zijn jullie er klaar
voor??? Trek die scouts schoenen al maar aan en laat de echte scout in
jou naar boven komen.
Zondag 27 september (10u00 tot 12u30): Speel je rijk
Vandaag valt er veel geld te verdienen!! Wat jullie hiervoor precies
moeten doen, blijft nog een verrassing. De enige tip die we jullie al
kunnen meegeven is: speel zo hard je kan, enkel zo kan je de rijkste
kapoen worden!
Zondag 4 oktober: geen scouts
Oh nee, geen scouts vandaag! Jammeeerrr… nog een weekje wachten,
en dan zien wij jullie terug voor een gloednieuwe zondag namiddag vol
plezante spelletjes! Dit weekend plannen wij een superleuk jaar
bomvol leuke activiteiten voor jullie.
Zondag 11 oktober (14u00 tot 16u30): reisje rond de wereld
Wisten jullie dat er 196 landen zijn op de wereld? Gelukkig moeten
jullie die vandaag niet allemaal kennen, FIEUW! Kom met ons maar
mee op een reisje rond de wereld, wij nemen jullie mee naar een tripje
van Afrikaaaa tot in Amerika (van op de Himalaya tot in deeeee….???)
Zondag 18 oktober (14u00 tot 16u30): De Engsbergenaar en zijn
verloren kaart
We zijn allemaal ooit al eens de weg kwijt geweest… Of je nu ver van
huis zit of aan de andere kant van de wereld, met een kaart raak je
steeds terug op de juiste weg! Jammer genoeg is onze ‘Engsbergenaar’,
die we vandaag moeten helpen, niet alleen de weg kwijt maar ook zijn
kaart! Helpen jullie hem terug op juiste pad te raken?
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Kapoenen
Zondag 25 oktober (14u00 tot 16u30): De snoepfabriek
Snoepjes? Lezen jullie dit ook zo goed? Fabriek = veeeeeel snoepjes?
Wie weet… maar wie weet ook niet! Hebben jullie een
lievelingssnoepje? Of misschien hebben wij het helemaal mis, en
snoepen jullie niet graag. Hmm ja, dat zal het wel zijn. Kom ons
vertellen dat dit misschien niet klopt! Tot dan!
Dit was het dan voor de eerste maanden. Hopelijk vonden jullie het al
fijn en kijken jullie samen met ons uit naar de volgende maanden.
Dikke knuffel van jullie kapoenenleiding,
Nio, Hannah, Seppe, Sien en Kyra
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Kabouters
Hallo lieve kabouters, de eerste twee maanden
van het nieuwe scoutsjaar staan voor de deur. Wij
hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie
ook!

Zondag 20 september 10u00 - 12u30: Startdag
Joepieeee, vandaag gaat eindelijk het nieuwe scoutsjaar van start. De
startdag zal er dit jaar wel iets anders uitzien dan de andere jaren,
vandaag doen we een startdag enkel met de kabouters! Allemaal
komen is de boodschap, dan maken we er vandaag een super
gezellige(meiden) dag van.
Zondag 27 september 10u00 - 12u30: Overgang
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Vandaag nemen we
afscheid van de 3de jaars met een traditionele overgang, en
verwelkomen we de 1ste jaars. 3de jaars jullie zijn gewaarschuwd
vandaag kan het nog al eens vettig worden dus jullie doen best jullie
aller slechtste kleren aan.
Zondag 4 oktober: Geen scouts ☹
Deze week helaas geen scouts op de planning want jullie leiding is op
weekend om weer een superleuk jaar voor jullie voor te bereiden!
Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer met een keitoffe
activiteit!
Zondag 11 oktober 14u00 - 16u30: Kabouters VS leiding
Vandaag gaat er: gelachen, gezweet , gestreden en gewonnen worden.
Maak jullie borst al maar nat want vandaag gaan we voor eens en altijd
uitmaken wie het sterkste is: de kabouters of de leiding...
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Kabouters
Zondag 18 oktober 14u00 - 16u30: Binnen de minuut
Tik tak tik tak tik tak, STOOOOP! Vandaag is het een dag van snel zijn
liefste kabouters. Zijn jullie klaar om te laten zien hoe snel jullie kunnen
zijn? Een minuut is niet lang, maar vandaag zullen we alles binnen de
minuut doen. Hoe doen we dat vraag je je waarschijnlijk af, wel om dit
te weten zal je vandaag naar de scouts moeten komen Hihi.
Zondag 25 oktober 14u00 - 16u30: De grote laddercompetitie
Vandaag zullen jullie strijden voor het bovenste plaatsje op de
kabouterladder. Wie kan er beter hanengevecht? Wie kan het langste
zijn adem in houden? Wie kan er het beste tegen zijn verlies? ;)
Vandaag zullen we elkaar uitdagen, kom dus zeker naar de scouts om
je sterkste kant te laten zien.
Zo, deze leuke activiteiten staan er op het programma voor de eerste
twee maanden!
Dikke knuffel
Stien, Robbe, Kobe, Anna, Loena, Gitte en Emma
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Welpen
YESSS!!! Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de
deur! hopelijk hebben jullie er zin in, en kijken
jullie al weer uit naar een jaar vol toffe
activiteiten en geweldig leuke activiteiten ! Wij
alvast wel! Hieronder vind je alvast de planning
voor de komende 2 maanden
Zondag 20/09/2020 10:00-12:30 startdag
Eindelijk kan er weer een nieuw superfijn scoutsjaar van start gaan!!
Jullie leiding heeft er super veel zin in en hopelijk jullie ook. Kom dus
zeker om jullie leiding en medeleden te leren kennen!!
Zondag 27/09/2020 10:00-12:30 overgang
Vandaag is het tijd om de nieuwe jongverkenners uit te zwaaien en is
het aan hun om te bewijzen dat ze er klaar voor zijn. De kapoenen van
vorig jaar zullen we vandaag verwelkomen en leren kennen. Hopelijk
hebben jullie er zin in want wij in ieder geval wel!
Voor de derdejaars van vorig jaar vergeet zeker geen slechte kleren aan
te doen want ze ouden wel eens vies kunnen worden.
Zondag 04/10/2020 geen scouts
Deze week is er helaas geen scouts, we zijn op weekend om een
fantastisch jaar voor jullie te plannen. Maar niet getreurd, we zijn er
volgende week terug met een nieuwe super leuke vergadering.
Zondag 11/10/2020 14:00-16:00 bosspel
Het is nog eens hoogtijd voor èèn van dè klasiekers: jawel, bosspel!
Doe jullie stevige schoenen al maar aan want vandaag gaan we nog
eens een old school scouts activteit doen een de prachtige Engsbergse
bossen!!!
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Welpen
Zondag 18/10/2020 14:00-16:30: pleinspelen
Vandaag gaan we pleinspelen doen, nu we elkaar al beter hebben leren
kennen kunnen we nog beter samenwerken om deze vergadering tot
een goed einde te brengen. We gaan het plein onveilig maken en we
vliegen er stevig in!!!
Zeker komen dus!!!
Zondag 25/10/2020 14:00-16:30 travdag
Vandaag gaan we een dagje inleven in de wereld van een meisje, wat
moet je hier voor doen?: kleed je zo vrouwelijk mogelijk aan, gedraag
je zo goed mogelijk als een vrouw en praat zo vrouwelijk mogelijk,
neem zeker je goed humeur mee:

Dat was het alweer voor de twee eerste maanden van het nieuwe
scoutsjaar. We hopen dat jullie er ervan hebben genoten, veel plezier
hebben gehad en al uitkijken naar de rest van het jaar!
Stevige linker
Oe, Ka, Raksha, marala, Baloe en Rama
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Jongverkenners
Liefste JV’s, een zomer zonder scouts kan lang
duren, dat weten we. Geen paniek. Het is bijna
zover, de start van een nieuw scoutsjaar vol dikke
pret! Wij, jullie leiding, zijn al zeker even
enthousiast als jullie.

Zondag 20 september: Startdag. 14.00 uur tot 16.30 uur
20 September, D-day. Het nieuwe jaar gaat van start. Voor startdag
spelen we een corona-proof spel met de jonggiverbubbel. Vergeet
zeker jullie uniform niet aan te doen!
Bij Scouting Engsbergen zijn we steeds op zoek naar nieuwe leuke
leden. Ken je iemand die zich al eens graag vuil maakt, een echte
avonturier? Breng ze dan zeker mee!
Zondag 27 september: Overgang. 14.00 uur tot 16.30 uur
In tegenstelling tot andere dagen raden we jullie vandaag zeker af om
jullie uniform aan te doen.
Overgang gaat naar goede gewoonte gepaard met vieze vettige spelen.
Op deze manier kunnen we afscheid nemen van de nieuwe verkenners
en verwelkomen we de eerste jaars jong-verkenners.
Zondag 4 oktober: Geen scouts
Geen scouts! De leiding komt gezellig samen om jullie jaar volledig voor
te bereiden.
Zondag 11 oktober: Get-To-Know-Your-Leiding. 14.00 uur tot 16.30
uur
Vandaag maken we even wat tijd vrij om elkaar iets beter te leren
kennen. Er is een heel deel nieuwe leiding bijgekomen. Natuurlijk:
onkruid vergaat niet en jullie oude rots Helene blijft nog een jaartje
hangen. We spelen vandaag een spel doorheen heel Engsbergen. Kom
zeker met de fiets want we gaan heel wat kilometers afleggen
doorheen Engsbergen grootstad
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Jongverkenners
Zondag 20 oktober: Het Smokkelspel. 14.00 uur tot 16.30 uur
“Smooth Criminal”, zoals Michael zou zeggen. De criminaliteit in
Engsbergen stijgt vandaag. Jullie zullen voor even deel uitmaken van
een kartel om eens te proeven van de dark side. Maar pas op, de
politie ligt om de loer en zal er alles aan doen om jullie te pakken.
Zondag 27 oktober: Muziekfestival. 14.00 uur tot 16.30 uur
Jullie leiding is gefrustreerd omdat alle festivals deze zomer zijn
afgelast. Daarom organiseren we vandaag zelf een festival! Natuurlijk
gaat dit gepaard met leuke spelletjes, muziekgerelateerd.
We zullen de artiest in jullie naar boven halen.
Voila, met dit boekje hopen we jullie al warm gemaakt te hebben voor
het komende scoutsjaar. Wij staan alvast te popelen om jullie leiding te
zijn.
Helene, Aron, Lennert, Floor, Annaël en Quinten
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Jonggidsen
Hoi liefst jonggidsen!
Woopwoop! Eindelijk is het weer zo ver! We
mogen terug naar de scouts! Hebben jullie er net
zoveel zin in als ons om er een superleuk
scoutsjaar van te maken? Wij kijken er alvast
heeeeeeeeel hard naar uit!

Zondag 20 september 14u-16u30: Startdag
Wij vliegen er vandaag samen met jullie weer helemaal in. Samen met
de jongverkenners gaan we er een onvergetelijke eerste vergadering
van maken! Zo leren we die ‘stoere jongverkenners’ ook eens beter
kennen! ;) Wij kijken er naar uit om jullie te zien!
Zondag 27 september 14u-16u30: Overgang
Splash, psss, krshhh, woosh,… Vandaag gaan we in alle schoonheid
afscheid nemen van onze derdejaars. Hoe vettiger hoe prettiger, hoe
vuiler hoe beter, the more the better! Is de boodschap zo duidelijk?
Een kleine tip voor de derdejaars: best vuile kleren aandoen….
Zondag 4 oktober: Geen scouts
Jammer maar helaas, vandaag geen scouts
Jullie leiding is op
planningsweekend om ervoor te zorgen dat jullie weer een fantastisch
jaar boordevol leuke activiteiten te wachten staat.
Zondag 11 oktober 14u-16u30: De klok tikt
Tiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktoktiktok
Vandaag wordt het een echte race tegen de tijd dus we gaan de tijd
goed in het oog moeten houden. Om de klok te verslaan, is
samenwerken de boodschap! En laat dat net een van onze
specialiteiten zijn!
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Jonggidsen
Zondag 18 oktober 14u-16u30: Laddercompetitie
Via de laddercompetitie gaan we eens kijken wie er de beste, sterkste,
slimste, snelste, moedigste, gemotiveerde Jogi is van ons allemaal!
Vandaag kunnen jullie je van jullie beste kant laten zien!
Zondag 25 oktober 14u-16u30: Pleinspelen
Van touwtrekken, tot pangpang. Van Dikke Bertha tot levend kwartet.
Van honkbal tot het shitspel. Ze gaan allemaal aan bod komen.
Vandaag gaan we allemaal échte scoutsspelletjes spelen. Als
opwarming kunnen jullie 20 keer pompen, 50 situps en 30 jumping
jacks doen! ;)

Zo zitten de eerste twee maanden van het scoutsjaar er al op! Wij
hopen dat jullie het even leuk als ons vonden! We gaan al een klein
geheimpje verklappen… de komende twee maanden worden nóg
leuker!
Dikke knuffels van jullie leiding!
Jarne, Kaat, Fien, Mathias, Wout en Leoni
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Verkenners
VOORWOORDJE van de leiding: Uhumm, Uhumm
Uhumm! Aan allen die er zin in hebben dit jaar...
PROFICIAT. Aan allen die er geen zin in hebben dit
jaar... Ook proficiat natuurlijk. De good vibez
zullen je vast en zeker op andere gedachten
brengen!
Zondag 20 sept 14u-16u30: Startdag
De eerste van het jaar is er weer aangekomen. Wij hopen dat jullie een
leuke vakantie hebben gehad desondanks (!COV-19!). Een groepsspel
gaat het ni zijn denk ik (!COV-19!) maaaaaar doe toch maar een
uniform aan en vuugd u!
Zondag 27 sept 14u-16u30: Overgang
De teppigste dag van het jaar maar een dag die veel te betekenen
heeft. Een dag dat moeilijker uit u geheugen zal gaan dan de smerige
nest da dan op ulle kleren zal hangen. Doe dus GEEN scoutsuniform
aan of Benji claimt u hemd want zijn is gestolen.
Zondag 4 okt: geen scouts
Vandaag helaas geen scouts voor jullie want de leiding is op weekend
om weer een fantastisch jaar te plannen vol leuke activiteiten. Dus
droog maar snel jullie traantjes want volgende week zijn we er weer
met een supertof spel!
Zondag 11 okt 14u-16u30: Garende gare garde gaat gatbuffele
ZEG SNEL! Varkens Geiten Boerenkool... NI??? Als een potvis in een
pispot pist heb, je een pispot vol met potvispis. JA NII?? Als voor de
gare garde graven graven graven graven graven graven graven voorbij.
Tot dan!?
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Verkenners
Zondag 25 okt 14u-16u30: Is’t nog zomer?
Zomerse spelen vandaag! Want da doet ge toch in de zomer? Mss
zwembroekske ofzo wel meepakke vandaag. Zoveel waterpret in de
buurt.
Zondag 18 okt 14u-16u30: Straffe Kaffe Vergadering
Als ge nog muuch zijt en wilt maffe, doe dan dit, zet ne kaffe. Da helpt
100% op 100% gedeeld door 3.14. Quick MATHS. Vandaag gaan we ons
brein aan het werk zetten. Niet onze PHYSICAL powers maar onze
MENTAL powers!

We kijken er naar uit!
GRTJS VAN Tigil en Torro en Benji
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Gidsen
Hoi gidseeeen, het nieuwe scoutsjaar is eindelijk
daar!! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als
wij. Hier volgen alvast de mega leuke vergaderingen
voor de komende 2 maanden.

Zondag 20 september 14u-16u30: Startdag
JOEPIEEEE, DE SCOUTS BEGINT TERUG!!!! De startdag zal er een beetje
anders uitzien dan anders, maar jullie mogen wel een super leuk spel
verwachten.
Zondag 27 september 14u-16u30: Overgang
Vandaag wordt het tijd dat we vaarwel zeggen tegen de oude gidsen en
dat we de nieuwe gidsen verwelkomen. Siebe en Julie kijken er vast al
heel hard naar uit, want zij krijgen de kans om hun zus te laten
overgaan. En wie wil er nu niet zijn eigen zus vuil maken/ vieze dingen
laten eten.
Zondag 4 oktober: Geen scouts
Jammer, vandaag is het geen scouts!
Maar niet getreurd, wij zijn
ondertussen een super leuk jaar voor jullie aan het voorbereiden.
Zondag 11 oktober 14u-16u30: Netflix vergadering:
Outer banks, gossip girl, riverdale, vampire diaries, la casa de papel…
Dat zijn nog maar een paar topseries van Netflix. Heb jij deze series al
gezien? Zo niet, begin maar snel te snel bingewatchen. En wie weet
word jij wel de Netflix queen van de gidsen?
Zondag 18 oktober 14u-16u30: De slimste gids ter wereld:
’t is gebeurd! Vandaag gaan we achterhalen wie de slimste gids is.
Welke gids weet welke Vlaamse zangeres in het echt Chantal Vanlee
heet? Welk land speelde de openingsmatch tegen Brazilië in het WK
van 2014? En in welk land staat de Aconcagua? Dit en nog veel meer
zullen jullie moeten weten om de titel van slimste gids te bemachtigen!
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Gidsen
Zondag 25 oktober 14u-16u30: Brunch vergadering:
De brunch komt al een beetje dichterbij, dus wordt het tijd om de
eerste voorbereidingen te treffen. Probeer dus zeker aanwezig te zijn,
want dit is een heel belangrijke vergadering!!
Dit was het dan voor de eerste 2 maanden! Hopelijk hebben jullie er
al een beetje van genoten, want er staan ons nog super leuke
maanden te wachten.
Groetjessssss
Siebe, Esmée, Emelie en Julie
Xxxx
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Jins
Hallowkes kersverse jins!!
Dag liefste jiiiiiiiiiiins, hier zijn we met de activiteiten
van september en oktober. Hopelijk kan alles zonder
problemen verlopen, zodat we van de eerste twee
maanden het beste kunnen maken!

Zondag 20 september 14u-16u30: Startdag
Yes eerste scoutsvergadering van het nieuwe jaar! We maken
spetterende start van!!
Zondag 27 september 14u-16u30: overgang
Jeej vandaag wordt je officieel jin!! Maar eerst moet je onze vettige
(loodzware) proeven doorstaan. Kom dus zeker in je beste kleren.
(GRAPJE!!!!!)
2-3-4 oktober: planningsweekend
Hopelijk mogen we deze dagen op planningsweekend gaan. Korte
samenvating: overdag steken we de koppen bij elkaar en plannen we
de rest van het jaar, daarna hapje en drankje ;)
Zondag 11 oktober 14u-16u30: Wie ben ik
Ra ra ra, welke naam zal jij op je voorhoofd krijgen? Kom het te weten
op 11 oktober!
Zondag 25 oktober 14u-16u30: binnen de minuut
https://m.youtube.com/watch?v=4LaYn0541ro
Dit zijn alweer de eerste twee maanden! Hopelijk vonden jullie het
leuk, en was het een goed begin van het scoutsjaar. Love jullie <3 <3
<3 Jonathan, Eva en Vallie xxxx
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Belangrijke data
Noteer al vast onderstaande data
in je agenda!

Kampfotoshow: Bestellen voor
1/10/2020

Startdag: 20 september

Dag van de jeugdbeweging:
23 oktober

Italiaanse eetdag: 08 november
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Groepsleiding + OC

Maarten Guerry

Florian Garmyn

Groepsleiding

Groepsleiding

0478 / 06 41 74

0479 / 18 38 23

Peter Aerts

Mark Gybels

Voorzitter OC

Ondervoorzitter OC

0474 / 89 31 46

0474 / 88 13 12

Erwin Crets

Nelle Swinnen

Penningmeester OC

Secretaris OC

0478 / 76 69 67

0474 / 58 06 68
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Leidingsploeg 2020 ― 2021
KAPOENEN

JONGVERKENNERS

Hannah Segers

0474/02 58 32

Helene Roesems

0471/92 24 67

Sien Beckers

0476/37 13 12

Aron Bracke

0476/45 19 48

Kyra De Heel

0479/56 42 02

Annaël Vermeulen

0479/97 53 28

Nio Ponet

0472/66 02 38

Floor Beets

0471/33 07 43

Seppe Verboven

0477/08 29 57

Lennert Thielens

0470/50 19 03

Quinten Pauwels

0487/73 24 56

KABOUTERS
Anna Verbeeck

0470/82 42 42

GIDSEN

Loena De Heel

0478/38 83 11

Emelie Aerts

0471/33 64 15

Gitte Bemong

0470/29 84 67

Julie Mariën

0470/26 72 43

Emma Vanthoor

0486/71 33 10

Siebe Verhoeven

0470/34 19 92

Robbe Ooms

0474/77 47 24

Esmee Greven

0496/74 84 28

Kobe Beckers

0487/46 69 13

VERKENNERS

Stien Mondelaers

0487/36 93 37

Kobe Fonteyn

0468/12 42 87

Tijl Rutten

0471/85 57 01
0471/47 04 17

WELPEN
Maarten Aerts

0475/42 34 39

Benjamin De Baerdemaeker

Ruben Pauwels

0479/51 51 24

JINS

Kaat Mondelaers

0487/36 99 06

Jonathan De Baerdemaeker

0475/29 84 22

Barbara Coppens

0468/23 13 57

Eva-Marie Garmyn

0479/18 38 19

Kasper Beets

0491/13 81 05

Valerie Franken

0499/34 97 87

Casper Vandelook

0485/80 05 43

MATERIAALLEIDING

JONGGIDSEN

Thibaut Lavaerts

0472/58 07 47

Wout Camps

0494/80 26 35

Juul Schapmans

0473/25 65 95

Kaat Camps

0495/64 74 97

Simon Vertessen

0479/50 09 20

Jarne Bemong

0479/04 74 23

GROEPSLEIDING

Mathias Segers

0479/79 60 22

Maarten Guerry

0478/06 41 74

Leoni Jones

0491/12 50 06

Florian Garmyn

0479/18 38 23

Fien Vanthoor

0488/43 51 72

OUDERCOMITÉ
Peter Aerts, Voorzitter

0474/89 31 46

Mark Gybels, Ondervoorzitter

0474/88 13 12

Nelle Swinnen, Secretaris

0478/76 69 67

Erwin Crets, Penningmeester

0474/58 06 68

